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pengikut Allah (hizbullah), kita akhirnya menjadi 
makhluk terjajah oleh hubbud dunya wa karohiyatul 
maut (cinta berlebihan terhadap dunia dan takut 
menghadapi kematian).
 Ki ta ser ing dikendal ikan dunia, bukan 
mengendalikan dunia. Suatu penyakit kronis 
penghambat perjuangan di jalan Allah.
 Kita juga kadang tergoda, bahwa dengan berjuang 
di jalan Allah, membuat peluang-peluang hidup dan 
kehidupan kita menjadi mati. Padahal, dari sisi aqidah 
Islamiyah, Allah Al-Ghoniyy, Allah Mahakaya. Semua 
alam semesta, bumi dan segala isinya, dasar lautan, 
semua kekayaan Allah. Allah tidak mungkin menyia-
nyiakan hamba-Nya yang berjuang di jalan-Nya.
 Allah mengingatkan dalam firman-Nya artinya : 
“Katakanlah, “Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-
saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan 
yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri 
kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang 
kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan 
Rasul-Nya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka 
tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-
Nya.” Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-
orang fasik”. (Q.S. At-Taubah [9] : 24).
 Semangat Juang Rasulullah Shallallahu Alaihi 
Wasallam mengawali perjuangan risalah Islam bukan 
dengan modal kapitalis harta melimpah, kedudukan, 
kesempatan, atau sarana yang memadai. Namun 
dengan modal semangat juang (ruhul jihad) yang tinggi 
untuk mengharap ridha dan ampunan Allah.
 Beliau mengawali sendiri dengan bertaqarrub 
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Gencatan Senjata, Kemenangan Untuk Palestina
 Gaza, 1 Dzulqa’idah 1435/27 Agustus 2014 
(MINA) – Mesir mengumumkan kesepakatan 
gencatan senjata permanen Israel-Palestina 
yang dimulai Selasa (26/8) pukul 19.00 Waktu 
Gaza.
 “Mesir mengumumkan kesepakatan senjata 
permanen antara pihak Israel-Palestina. Seluruh 
warga Gaza turun ke jalan merayakan 
kemenangan ini,” Koresponden Mi’raj Islamic 
News Agency (MINA) melaporkan dari Gaza.
 Kesepakatan genjata senjata permanen juga 
diumumkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas 
dengan mengapresiasi upaya Mesir dan semua 
pihak yang memainkan peran memulihkan 
kondisi di Jalur Gaza.
 “Kami mengkonfirmasi apresiasi tinggi atas 
upaya Mesir, Arab Saudi dan pihak-pihak lainnya 
yang dimulai sejak lama untuk memuaskan 
semua pihak (untuk terciptanya gencatan 
senjata)”. kata Abbas.
 K o r e s p o n d e n  M I N A m e l a p o r k a n ,  
Kesepakatan genjatan senjata permanen 
didasarkan pada kesepakatan yang telah 
dilakukan sebelumnya pada 2012 lalu, mencakup 
berakhirnya semua penganiayaan serta 
pembunuhan para pemimpin dan aktivis 
Palestina oleh Israel.
 K e s e p a k a t a n  i t u  j u g a  m e n c a k u p  
kesepaka tan  un tuk  membuka  semua 
penyeberangan, termasuk pergerakan barang, 
bahan bangunan, bahan bakar, keperluan pokok 
dan orang. Selain itu, zona perikanan akan 
diperluas menjadi 12 mil laut.
 Selain itu, Israel menyetujui untuk membuka 
penyeberangan ke Gaza  guna memungkinkan 
aliran bantuan kemanusiaan dan bahan 

bangunan, pemimpin senior Hamas Musa Abu 
Marzouq mengatakan.
 Berbicara kepada Ma’an, Abu Marzouq 
menambahkan tiga penyeberangan Gaza akan 
kembali beroperasi selain perbatasan Karem 
Shalom dan Erez yang sudah beroperasi.
 Selain itu, pelarangan dari Ameika Serikat,  
Eropa, dan Israel guna mengirimkan uang ke 
Gaza untuk gaji para karyawan telah dibatalkan. 
Pemerintah bersatu Palestina akan bekerja untuk 
mengatur pembayaran gaji tersebut.

Kemenangan Palestina
 Ismail Haniyah, Petinggi Hamas, mengatakan 
bahwa kesepakatan genjatan senjata permanen 
menjadi hadiah bagi ketabahan rakyat dan 
ketahanan para pejuang Palestina di Gaza.
 Dalam sebuah konferensi pers di Rumah 
Sakit AsSyifa di Kota Gaza, Selasa malam Waktu 
Gaza, petinggi Hamas lainnya, yakni jurubicara 
Hamas, Sami Abu Zuhri mengatakan, “para 
pemukim ilegal Israel yang tinggal di sekitar 
perbatasan Gaza dapat kembali ke rumah mereka 
setelah perjanjian gencatan senjata mulai 
berlaku.”
 Dia mengumumkan kemenangan dan 
mengucapkan selamat kepada rakyat Palestina 
dan bangsa Arab atas kemenangan yang dicapai 
gerakan perlawanan Palestina.
 “Gerakan Hamas tidak akan meninggalkan 
rakyat Palestina setelah pertempuran berakhir,” 
kata abu Zuhri.
 Khalid al-Batsh, seorang pejabat senior Jihad 
Islam, mengatakan bahwa perjanjian tersebut 
mengakui tuntutan mereka.

l l a h  S u b h a n a h u  Wa  Ta ’ a l a  

Amenyebutkan di dalam firman-Nya : 
Artinya : “Apakah kamu mengira 

bahwa kamu akan masuk surga, padahal 
belum nyata bagi Allah orang-orang yang 
berjihad di antaramu, dan belum nyata 
orang-orang yang sabar”. (Q.S. Ali Imran : 
142).
 Kadang kita mengira bahwa kita telah 
berjuang di jalan Allah dengan sungguh-
sungguh. Lalu, kita berharap Allah membalas 
perjuangan kita dengan kemenangan di 
dunia dan surga di akhirat.
 Kadang kita juga mengira telah bekerja 
pagi siang malam mencari nafkah untuk 
menghidupi keluarga dengan semangat 
juang di jalan Allah. Lalu, kitapun berharap 
Allah membalas perjuangan kita dengan 
keberkahan rezki di dunia dan pahala 
berlipat di akhirat.
 Kadang pula kita mengira bahwa kita 
sudah berupaya keras menyampaikan 
dakwah Islam menyampaikan risalah Ilahi 
kepada umat. Lalu, kita juga berharap Allah 
berkenan melimpahkan kemudahan hidup 
dalam segala urusan duniawi serta 
kemudahan hisab di akhirat kelak.
 Padahal, sedikit saja prioritas cinta kita 
bergeser dari perjuangan (jihad) di jalan 
Allah, maka fatal akibatnya di hadapan Allah. 
Sebab, sebagai hamba Allah (‘abdullah) dan 
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kepada Allah di Goa Hira. Lalu, dengan semangat 
Iqra, ruh al-Muzzammil, dan al-Muddatstsir, 
bergeraklah beliau mengadakan shilah, 
berkomunikasi dakwah dengan berbagai elemen 
masyarakat jahiliyah waktu itu.
 Allahpun menguatkan perjuangannya 
dengan Khadijah Al-Kubra, Ali bin Abi Thalib, Abu 
Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, 
Abdurrahman bin Auf, dst.
 Kalau kita samakan dengan perjuangan kita 
yang sangat berharap akan ridha, ampunan, dan 
surga Allah, kita akan berkaca pada cermin besar, 
bahwa ternyata perjuangan kita belum seberapa 
dibandingkan para sahabat awwal. Ketika Umar 
bin Khattab menyediakan sepertiga hartanya 
untuk perjuangan menegakkan Islam. Lalu beliau 
bertanya, “Berapa banyak yang diinfakkan oleh 
Abu Bakar?”
 Ternyata yang diberikan semua hartanya, 
dengan jaminan yang ditinggalkan di rumahnya, 
“Cukup Allah dan Rasul-Nya”.
 Cinta yang mendalam terhadap Allah dan 
Rasul-Nya ternyata menumbuhkan semangat 
iman yang luar biasa di diri para pendamba ridha 
Ilahi. Dengan semangat iman akan terasa ringan 
dalam menghadapi tantangan demi tantangan 
jihad, menampak keteguhan hati, menumbuhkan 
kesabaran, kesiapan dan memantapkan jiwa yang 
sedang mengalami penderitaan dan kesukaran, 
dapat melihat cahaya pengharapan dan 
kemenangan.
 Dengan semangat imanlah tumbuh ruhul 
j i had ,  ya i t u  upaya  sungguh -sungguh  
menggerakan segenap kemampuan secara 
maksimal, tidak separuh-separuh. Semangat iman 
itu jugalah yang mendorong setiap pejuang untuk 
hijrah atau menyingkir dari segala kemungkaran, 
dan nikmat bergumul dengan bermacam-macam 
amanat.
 Semangat yang sanggup menggerakkan 
tangan untuk merogoh kantung dan rekening 
untuk perjuangan di jalan Allah, sebagai upaya 
menyelamatkan diri dari api neraka. Semangat 
yang dapat menyisihkan time is money untuk 

berniaga dengan Allah yang balasannya surga.
 Para pejuang di jalan Allah sangat yakin akan 
janji-Nya seperti tertuang dalam firman-Nya di 
dalam Al-Quran Artinya : “Orang-orang yang 
beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah 
dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih 
tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-
orang yang mendapat kemenangan. Tuhan 
mereka menggembirakan mereka dengan 
memberikan rahmat daripada-Nya, keridhaan dan 
syurga, mereka memperoleh di dalamnya 
kesenangan yang kekal”. (Q.S. At-Taubah : 20-21).
 Melalui ayat tersebut Allah memberikan 
jaminan bahwa orang yang beriman, berjihad dan 
berhijrah akan mendapatkan kenikmatan ruhaniah 
berupa : 1. derajat yang tinggi dan mulia di sisi 
Allah, 2. rahmat dan karunia Ilahi, 3. Ridha Ilahi, 
yaitu disenangi Allah, dan merasa senang (ridha) 
pu la  da lam s i tuas i  dan  kond is i  yang  
bagaimanapun, 4. kenikmatan yang abadi di 
akhirat (surga).
 Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir “The Holy 
Quran” memberikan ulasan tentang ayat tersebut, 
bahwa kenikmatan ruhaniah itu akan dihayati 
secara bertahap dan bertingkat. Pertama, ialah 
kasih sayang Allah yang khusus, yang lebih tinggi 
dan memancar dari seluruh alam semesta.
 Kedua, kenikmatan mendapatkan siraman 
karunia Ilahi yang kemudian masuk meresap ke 
dalam jiwa. Ketiga, memperoleh semacam 
asuransi kerohanian dalam bentuk kehidupan di 
taman surga pada masa yang akan datang, satu 
kehidupan yang penuh nikmat lagi abadi.
 Kadang, setelah semangat itu meluap, 
kitapun serta-merta mengerjakan aktivitas juang 
menurut kemauan kita pribadi. Dengan kerja keras 
kita seolah-olah telah berjuang dengan jiwa raga. 
Ibarat mencangkul, kita cangkul satu pojok, lalu 
pindah ke pojok lain, begitu seterusnya. Kita tidak 
sadar bahwa ternyata cangkul yang kita pakai tidak 
tajam.
 Sehingga, walau keringat telah bercucuran, 
bahkan hampir pingsan, hasilnya ternyata tidak 
memadai. Atau merasa sudah bekerja, namun 
hasilnya tidak teratur, karena tergarap hanya dari 

pojok ke pojok. Dan menggarap lahan seluas itu, 
ternyata kita tidak sanggup bekerja sendirian, atau 
banyak orang tetapi sendiri-sendiri. Kita perlu 
bekerjasama, bukan hanya sama-sama bekerja.
 Itulah perjuangan berjama’ah sebagai satu 
kesatuan umat Islam yang tidak bisa dipecah-
belah. Berjama’ah adalah sumber kekuatan 
(yadullohi ma’al jama’ah).
 Oleh sebab itu, jika umat Islam ini teguh 
dengannya niscaya akan mendapatkan kejayaan, 
sebagaimana pernah diraih oleh para pendahulu 
kita. Namun bila tidak, kita akan dihinakan oleh 
Allah dan dijadikan sebagai hidangan bagi orang-
orang kafir. Bagai hidangan di atas meja makan, 
bagai buih di gelombang lautan.
 Kekuatan berjama’ah, bersatu, Allah nyatakan 
di dalam firman-Nya Artinya : “Dan berpeganglah 
kalian semuanya kepada tali [agama] Allah seraya 
berjama’ah, dan janganlah kalian bercerai-berai...”. 
(Q.S. Ali Imran [3] : 103).
 Benarlah perkataan Imam Malik rahimahullah, 
“Tidak akan menjadi baik generasi akhir umat ini 
kecuali dengan mengikuti apa yang telah membuat 
baik para pendahulunya”.
 Artinya, kebaikan umat ini akan dapat diraih, 
manakala kembali dan berpegang teguh pada tali-
tali Islam secara bersatu padu. Sebagaimana para 
pendahulu sangat kuat dalam berpegang dan 
mempertahankan nilai-nilai kesatuan ummat.
 Maka, marilah kita menjadi orang-orang yang 
merdeka di jalan Allah, merdeka berjuang di jalan 
Allah, merdeka mengkhidmati perjuangan 
menegakkan kalimah Allah, yang tidak terjajah oleh 
hubbud dunya wa karohiyatul maut (cinta 
berlebihan terhadap dunia dan takut menghadapi 
kematian).
 Merdeka berjuang dalam satu kesatuan 
ummat yang rahmatan lil alamin, tidak terjajah oleh 
kepentingan individu dan golongan
. 
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Wallahu A’lam bis Shawwab.

Oleh: Ust. Ali Farhan Tsani.

Jamaah Muslimin Sambut Gencatan Senjata 
Palestina-Israel
 Imam Jamaah Muslimin (Hizbullah) 
H.Muhyiddin Hamidy, menyatakan menyambut 
baik kesepakatan gencatan senjata permanen 
antara kelompok pejuang Hamas di Jalur Gaza 
dan Pemerintah Israel.
 Imam menegaskan dukungannya terhadap 
perjuangan rakyat Palestina, di mana Jamaah 
Muslimin (Hizbullah) sudah sejak lama memiliki 
hubungan erat dengan para ulama asal Gaza.
 “Selamat atas tercapainya gencatan 
senjata. Kita selalu dukung perjuangan 
Palestina dan Al-Quds,” kata Muhyiddin kepada 
Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Rabu dini 
hari (27/8).
 “Hubungan kami dengan ulama-ulama di 
Gaza dekat sekali, mereka sering berkunjung ke 
pesantren Al-Fatah dan mengajar di Shuffah Al-
Quran kami,” tambah nya.

Rakyat Palestina Rayakan Kemenangan
 Ribuan warga Palest ina di Gaza 
berhamburan turun ke jalan-jalan merayakan 
kemenangannya setelah kedua belah pihak 
yang berperang menyetujui gencatan senjata 
terbuka untuk mengakhiri tujuh minggu 
pertempuran di Gaza.
 Presiden Palestina Mahmoud Abbas 
mengatakan pada hari Selasa dari Tepi Barat 
yang diduduki, proposal kesepakatan telah 
diterima oleh semua pihak dan gencatan 
senjata diberlakukan mulai pukul 19.00 waktu 
Gaza (23.00 WIB).
 Ia menyambut kesepakatan itu sebagai 
sebuah kesempatan untuk “membangun 
negara baru dan mengakhiri pendudukan”.
 Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz 
ikut memberikan jaminan kepada faksi-faksi 
pejuang di Palestina bahwa blokade Jalur Gaza 
akan diakhiri.
 Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Pengaruh ISIS...


